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Mª José Salvador, Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, i Presidenta del Consell de Direcció
d’EVHA
Com a presidenta del Consell de Direcció de l’Entitat Valenciana
d’Habitatge i Sòl (EVHA), m’és molt grat presentar aquesta
Memòria, que fa un repàs a les principals activitats d’aquesta
empresa pública durant l’exercici de 2017.
El primer gran canvi el podem veure en la seua nomenclatura i el
seu principal objecte. L’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat
(EIGE) ha passat a convertir-se en l’Entitat Valenciana d’Habitatge
i Sòl. Un canvi de nom que respon a una reordenació i adaptació
de competències de l’Entitat, i a través del qual queda patent la
prioritat de l’habitatge públic per a la Generalitat, un dels pilars de
la política de l’actual Consell.
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L’anterior Govern Valencià va crear l’antiga EIGE com un
conglomerat d’empreses públiques, un calaix de sastre en què
tot cabia: habitatge públic, infraestructures ferroviàries, deutes
del circuit de Fórmula 1…, i ara, després de dos anys de treball i
esforç, s’han donat els passos necessaris per a reorientar l’Entitat
i crear la nova EVHA.
Una empresa pública que conserva el seu propi patrimoni i que
reforça la funció social de l’habitatge amb la gestió de més de
15.000 immobles, la mobilització dels habitatges protegits de la
Generalitat i la gestió de sòl residencial i logístic.
2017 ha sigut un any fonamental en què el Consell ha col·locat
l’habitatge públic en la primera línia d’acció, com queda patent
amb l’aprovació de la Llei 2/2017, de la funció social de l’habitatge,
de la qual EVHA és suport instrumental.
Anem pel camí correcte i hi continuarem. Com a presidenta
del Consell de Direcció d’EVHA i consellera d’Habitatge, puc
assegurar l’ingent esforç que estem duent a terme per a dissenyar
i desenvolupar unes polítiques d’habitatge que milloren la qualitat
de vida dels ciutadans.
D’ací el meu agraïment a totes les persones que formen la
plantilla d’EVHA, així com al seu Consell de Direcció, perquè amb
el seu treball i dedicació estan aconseguint revertir la situació de
l’habitatge públic en la Comunitat.
Els èxits aconseguits fins ara ens plantegen nous reptes per al
futur: potenciar l’habitatge públic i l’habitatge protegit, lloguers a
preus assequibles, revisió de les actuacions de sòl residencial…
Un futur esperançador en què, abans que res, es garantisca el
Punt 1 de l’Acord del Botànic: “Tots els valencians i totes les
valencianes tenen dret a viure en condicions que en garantisquen
la dignitat”.
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Helena Beunza, Directora General de l’Entitat Valenciana
d’Habitatge i Sòl (EVHA)

L’any 2017 ha sigut crucial per a l’Entitat Valenciana d’Habitatge
i Sòl. La decisió de renovar les nostres sigles –d’EIGE a EVHA–
naix de la voluntat del Consell per donar prioritat a les persones
com a receptores de les noves polítiques públiques. Açò suposa
l’oportunitat de centrar els nostres esforços en la gestió de
l’habitatge social i accentuar la nostra vocació de servidors
públics.
El rendiment d’EVHA en matèria de gestió social s’ha incrementat
exponencialment; bona mostra en són les mesures que hem
implementat durant l’any 2017.
En primer lloc, EVHA demostra el seu compromís per la
transformació i reactivació d’alguns dels barris més degradats
del nostre territori, per mitjà de la posada en marxa de Programes
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d’Intervenció Integral Sostenible (PiNNs) i Àrees de Rehabilitació
i Regeneració Urbanes (ARRUs).
Per primera vegada a la Comunitat Valenciana s’han establit plans
de rehabilitació específics destinats al parc públic d’habitatges.
Hem desbloquejat diversos projectes de rellevància: per un costat
les obres de finalització del projecte urbanístic del barri de la Torre
de València, que portaven paralitzades des de l’any 2012. I d’altra
banda, les obres de huit edificis d’habitatge protegit que també
van ser paralitzades l’any 2012, i que en breu generaran 36 nous
habitatges en règim de lloguer assequible.
Destacar la gestió sostenible, econòmica i mediambiental que
s’ha realitzat des d’EVHA per al desmuntatge dels coberts 4 i
5 del Port de València, antics boxs de la Fórmula 1. Hem dut a
terme tots els treballs de reversió dels coberts per a deixar-los en
perfecte estat d’ús. Gràcies a la recuperació de la pràctica totalitat
dels materials, s’han completat els treballs de desmuntatge amb
un cost econòmic molt baix per a la ciutadania.
Finalment, el fet d’haver centrat els nostres esforços en la
dignificació del parc públic d’habitatges i en la gestió social del
parc d’habitatges propietat d’EVHA, es reflecteix clarament en les
xifres que s’arrepleguen en la present memòria.
S’han incrementat exponencialment no sols els habitatges
reparats i adjudicats, sinó també les bonificacions atorgades, les
campanyes de comunicació en els grups, les reclamacions ateses
i el nombre de famílies beneficiàries del pla de lloguer assequible.
La col·laboració amb altres administracions, la gestió eficaç
del parc públic d’habitatges, la vocació social en la gestió de la
resta d’actius de l’Entitat i la busca de solucions innovadores que
milloren la qualitat de vida de la població, són els nostres senyals
d’identitat. El reflex d’una empresa el principal objectiu de la qual
és oferir un servei públic de qualitat a tota la societat valenciana.
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CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’ENTITAT
D’EIGE a EVHA
“El canvi de denominació evidencia el compromís del Consell en el
desenvolupament de la seua política d’habitatge social, sent EVHA l’instrument
per a la seua materialització”

Procés de Transformació
Gest gràfic senzill d’apropiació de l’espai
urbà en el Grup d’Habitatges Públiques
Baix Vies de Sagunt

Memòria Anual d’Activitats EVHA 2017

15

II
El
canvi
de
denominació:
d’Entitat
d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA),
evidencia el compromís del Consell en
el desenvolupament de la seua política
d’habitatge social, sent EVHA l’instrument per
a la seua materialització.

D’altra banda s’han dut a terme accions a fi
de reconduir les activitats no directament
vinculades amb la gestió d’habitatge o sòl. En
aqueix sentit, al juny de 2016 es va aprovar
la cessió de la unitat de negoci adscrita a
l’activitat d’infraestructures ferroviàries d’EIGE,
a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

S’han reorganitzat les competències d’EVHA
per a respondre als objectius que el Consell
s’ha marcat en matèria d’habitatge, donant
suport instrumental a la Llei 2/2017 per
la funció social de l’habitatge: promoció i
gestió d’habitatge social, desenvolupament
de processos urbanístics i processos de
remodelació urbana.

Durant el 2017 s’han establert les bases perquè
de forma imminent, es produïsca el traspàs
dels treballadors i treballadores d’EVHA
que exerceixen les activitats comercials de
l’antiga Agència Valenciana de Mobilitat, a la
nova Autoritat de Transport Metropolità de
València, d’acord amb la Llei 13/2016, de 29
de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera i d’organització
de la Generalitat. Igualment, el personal de
l’extinta TVV, que actualment estan prestant
el servei de manteniment bàsic de la xarxa
de repetidors, passaran a la Societat que es
constituïsca davall el paraigua de l’Agència
d’Emergències, d’acord amb la Llei 4/2017, 3
de febrer de la Generalitat.

Al llarg d’aquesta legislatura s’han donat
importants passos perquè l’habitatge es
convertisca en el principal objecte de la nostra
Entitat. Amb aquest canvi, més de 13.000
habitatges del parc públic passen a adscriure’s
a EVHA, encara que la propietat continua sent
de la Generalitat.
EVHA és l’encarregada d’administrar, conservar
i millorar un patrimoni constituït per més de
15.000 immobles, format per habitatges,
locals comercials i garatges, així com terrenys
residencials i edificacions complementàries. A
més, es reforça la gestió del sòl residencial i el
sòl logístic.

Totes aquestes accions estan dirigides a
reforçar el paper d’EVHA com a instrument
fonamental en el desenvolupament de l’actual
política d’habitatge.
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EQUIP HUMÀ
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sól
L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl compta amb un equip de 162 persones repartides
entre les seues cinc seus, al tancament de l’exercici 2017.
A continuació queda representada per mitjà d’una sèrie de gràfics la distribució de
treballadores i treballadors d’acord amb distints estàndards:
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Direcció general i Subdirecció
50,0% Dones

1x

Caps Intermedis
x1

Hòmens 50,0%

Titulació Superior i Mitjana
59,6% Dones

19 x

52,4% Dones

11 x

x 10

Hòmens 47,6%

Personal Administratiu i Altres
x 28

Hòmens 40,4%

57,6% Dones

39 x
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Distribució de l’equip humà d’EVHA per
categories professionals
Titulació Superior i
Mitajana

Caps Intermedis

x 47
28,2 %

x 21
12,9 %

Direcció General
i Subdirecció

Personal Administratiu
i Altres
x 92
57,7 %

x2
1,2 %

Consell de Direcció d’EVHA
55,6% Dones

4x

x5

Hómens 44,4%
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Composició del Consell de Direcció de
l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, a 31
de desembre de 2017

Presidenta María José Salvador Rubert
Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Vicepresident Josep Vicent Boira Maiques
Secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Secretari Francesc de Borja Signes Núñez
Sotssecretari d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Vocal Miguel Soler Gracia
Secretari autonòmic d’Educació i Investigació
Vocal Blanca Marín Ferreiro
Secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç
Vocal Carlos Domingo Soler
Director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Vocal Rebeca Torró Soler
Directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana
Vocal Empar Martínez Bonafé
Directora general d’Indústria i Energia
Vocal Clara Ferrando Estrella
Secretària autonòmica d’Hisenda
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Seu de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, Alacant
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Seu de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, València
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GESTIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGES
El Dret Subjectiu a l’Habitatge
“Tots els valencians i totes les valencianes tenen dret a viure en condicions que en
garantisquen la dignitat”. Punt 1 de l’Acord del Botànic

Convivència entre Generacions
L’espai públic en el Grup d’Habitatges
Públiques Sant Llorenç de
Castelló, que il·lustra la confluència
intergeneracional
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II
“El parc públic d’habitatge autonòmic és un
dels principals mitjans per a materialitzar el
dret a un habitatge assequible, digne i adequat”

L’entrada en vigor de la Llei 2/2017, de 3 de
febrer, per la funció social de l’habitatge de
la Comunitat Valenciana, reconeix el dret
subjectiu a l’habitatge, i el seu caràcter de
servei d’interès general. Aquest dret pot fer-se
efectiu a través de diverses mesures, que van
des de la posada a disposició d’un habitatge, a
la concessió d’ajudes al lloguer.
El parc públic d’habitatge autonòmic és un dels
principals mitjans per a materialitzar el dret a
un habitatge assequible, digne i adequat.
Està format per un total de 15.169 immobles
pertanyents a la Generalitat, 13.047 dels quals
són habitatges socials.
L’instrument de gestió social per al
desenvolupament de les intervencions de
millora en el parc públic d’habitatge és el
Programa d’Intervenció Integral Sostenible
(PiNNs).

Els PiNNs es
premisses de:

desenvolupen

davall

les

•

Visió integral: El plantejament urbanístic
s’aborda conjuntament amb l’econòmic,
l’ambiental i el social.

•

Model de cooperació: Treball cooperatiu
entre: EVHA, Generalitat, entitats locals,
entitats socials, universitats, Ministeri
de Foment i en alguns casos, de la Unió
Europea.

Aquestes premisses coincideixen amb els
dos grans conceptes guia de l’Agenda Urbana
Europea: la necessitat d’articular polítiques
integrades i la rellevància de la col·laboració
entre agents socials. D’aquesta manera
s’augmenten les oportunitats de crear
sinergies entre sectors que desenvolupen
polítiques integrades.
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En la formulació dels PiNNs destaquen
les accions que s’emmarquen entre
els dotze temes prioritaris establits en
l’Agenda Urbana Europea, en concret:
ocupació i competències en l’economia
local, inclusió de migrants i refugiats,
contractació pública innovadora i
responsable, pobresa urbana, habitatge
i economia circular.

73 Programes coordinats amb els Ajuntaments

Són una sèrie d’accions integrades
transversalment que van dirigides
especialment a combatre la pobresa
urbana: accions de regeneració d’àrees
urbanes i barris desafavorits, accions
destinades a acabar amb la falta
d’habitatge i accions per a la inclusió de
la població gitana.

26 Programes de
Intervenció Integral Sostenible

2 Plans
Directors

2 Plans d'
Intervenció Urgent

Els Programes d’Intervenció
Integral Sostenible
Els Programes d’Intervenció Integral
Sostenibles (PiNNs) integren una sèrie
de mesures i plans que tenen com a
fi materialitzar la recuperació física
i social dels grups, amb voluntat de
continuïtat i permanència en el temps.
Els PiNNs contenen plans de normalització, els quals inclouen la regularització d’ocupacions en els casos que siga
possible, la constitució de comunitats
veïnals, ajornaments de deute, bonificació o subsidiació de rendes. També
inclouen atenció social en col·laboració
amb els ajuntaments, inversió en la reparació d’habitatges desocupats i en
elements comuns.

43 Plans de
Normalització

Durant l’any 2017 s’han realitzat
diverses actuacions en 73 programes,
coordinades amb els ajuntaments:
43 són plans de normalització, 2 són
plans d’intervenció urgent, 2 són
plans directors i 26 són programes
d’intervenció
integral
sostenible
(PiNNs). Donada la complexitat d’alguns
PiNNs, que compten amb un elevat
nombre d’habitatges i comunitats
veïnals, es desenvolupen a través de
plans directors (la Coma de Paterna o
els Palmerars d’Elx).
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Grup d’Habitatges Públiques de La Coma, Paterna
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Pla d’eradicació de noves
ocupacions
L’ocupació il·legal és un dels greus
problemes del parc públic. Per
això s’ha continuat amb la política
iniciada en 2015 de no tolerar noves
ocupacions il·legals en habitatges
socials, ja que vulneren els drets de
les persones que estan registrades en
la llista de demandants d’habitatges
i, per tant, amb dret a accedir a
un immoble. A més, impedeixen
l’adequació
i
rehabilitació
de
l’habitatge i suposen un risc per falta
de seguretat per als seus ocupants i
la resta de la comunitat veïnal.

Grup d’Habitatges Públiques Baix Vies, Sagunt
Espaci públic urbà

1. Comprovació de l’ús adequat dels
immobles
Tots els PiNNs s’inicien amb un
intens treball de camp. Es realitzen inspeccions per a analitzar les
circumstàncies familiars i socioeconòmiques dels seus ocupants, i
per a detectar els possibles habitatges desocupats.
Com a resultat de les inspeccions,
es posen en marxa:

Durant 2017, s’han detectat 168 noves ocupacions en el parc públic
d’habitatges, iniciant-se els corresponents expedients administratius per
al seu desallotjament.
Programa legalització d’ocupants
sense títol
S’ha d’aplicar un tractament diferent
de les situacions d’ocupació irregular
“consentida al llarg del temps”.
Abans de començar a aplicar les
noves polítiques d’habitatge, molts
dels habitatges públics estaven
ocupats de manera irregular per
famílies que, davant la inactivitat de
l’administració, les van convertir en
la seua única llar. Moltes d’aquestes
famílies es troben actualment
en situació de greu vulnerabilitat
econòmica i social.
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Grup d’Habitatges Públiques Tomàs i Valent, Castelló
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Per tant, dins d’aquests programes,
des d’EVHA s’analitza i s’atén cada una
d’aquestes famílies a fi de legalitzar-ne
la situació.
El 4 d’abril de 2017, la Direcció General
d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració
Urbana va dictar una resolució per la qual
es determinaven els criteris objectius i
subjectius addicionals per a regularitzar
la situació, per mitjà d’adjudicació,
amb caràcter excepcional, d’habitatges
ocupats sense títol (DOGV núm. 8016,
de 06.04.2017).
Durant 2017, es va iniciar la regularització
d’un total de 135 famílies que ocupaven
els habitatges des d’abans de juliol de
2015. Aquest programa cobrarà especial
rellevància en 2018.
Recuperació de titularitat per no ús o
falta de títol
Hi ha habitatges que, o bé han
sigut abandonats per les persones
adjudicatàries, o bé estan ocupats per
altres diferents dels titulars del dret.
Durant l’any 2017 es van iniciar 423
expedients administratius a fi de
recuperar la titularitat dels habitatges.
Una vegada recuperat l’habitatge, o
bé es destina a noves adjudicacions,
o bé s’estudia el procés de legalització
de la família que l’ocupa, sempre que
complisca els criteris establits en la
Resolució de 4 d’abril.

2. Estratègies enfront de la morositat i
mecanismes de suport social
A fi de reduir la morositat, oferir
alternatives per a adequar les rendes
a la situació socioeconòmica de les
famílies, i oferir suport per a situacions
de pobresa energètica, des d’EVHA
es planifiquen sessions informatives
dirigides a residents d’habitatge públic.
En aquestes sessions s’expliquen els
mecanismes existents per a ajustar les
rendes a les possibilitats reals de cada
unitat familiar.
És d’especial rellevància la col·laboració
entre l’administració autonòmica i local.
Una gestió sostenible del parc públic
d’habitatges requereix un treball conjunt
i coordinat amb els serveis socials de
cada municipi.
Campanyes informatives.
Adequació de la renda a la situació
socioeconòmica de les famílies
Des d’EVHA s’han programat diverses
campanyes informatives per grup o
per municipi, dirigides a les famílies
adjudicatàries amb deutes, per a
incidir en l’existència de bonificacions
o subsidiacions en la renda per família
nombrosa, que permeten adequar
les quotes del lloguer a la capacitat
econòmica de cada família.
També s’informa de la possibilitat de
subscriure acords d’ajornament del
deute contret per impagament de
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Grup d’Habitatges Públiques Els Palmerars, Elx
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rendes i/o despeses comunitàries,
sempre de forma assumible depenent
de la capacitat de cada família.
Requeriment de pagaments
L‘elevat índex de morositat en els
grups fa imprescindible mantindre
campanyes periòdiques de requeriment
de pagament dels deutes contrets.
Durant l’any 2017 s’han realitzat prop de
1.500 requeriments, per un import de
4,4 M€.

Famílies Convocades a Reunions Individualitzades
2.828

1.681

1.400

Famílies Presents
en les Reunions
Individualitzades

800
Famílies amb Bonificació
en l’Import dels seus
Rebuts

Famílies que s’han Subscrit a Actes
de Reconeixement de Deute

Pla d’intervenció individualitzada
Es programen cites individualitzades
per a unitats familiars amb algun tipus
d’incompliment de les seues obligacions
contractuals, a fi de conscienciar en
la coresponsabilitat, tractar el seu cas
particular i orientar-les en els tràmits
que han de realitzar segons la seua
situació particular.
Aquestes tasques d’acompanyament
es realitzen en coordinació amb els
tècnics dels serveis socials municipals.
Durant l’any 2017 des d’EVHA s’ha
convocat 2.828 famílies a les reunions
individualitzades, a les quals han assistit
1.681 famílies.
Les actuacions anteriors van permetre
que quasi 800 famílies hagen subscrit
una acta de reconeixement de deute,
que permet adaptar els pagaments a
les seues possibilitats econòmiques, i
que més de 1.400 famílies hagen vist
bonificat l’import dels seus rebuts,
reduint considerablement la renda de
lloguer.
Durant 2017, els imports bonificats van
créixer un 22% respecte a 2016, arribant
quasi als 2,5 M€.
Campanyes de conscienciació veïnal
Tots aquests programes es reforcen en
les reunions periòdiques en les pròpies
comunitats veïnals. Durant l’any 2017
s’han realitzat més de 900 reunions amb
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les comunitats dels grups d’habitatge
públic.
Recuperació de la titularitat per falta
de pagament
En alguns casos, s’ha posat de manifest
que hi ha famílies que, després de
totes aquestes actuacions, no han
complit amb les seues obligacions
contractuals. Després de comprovar de
forma individualitzada la circumstància
de cada família, sempre en cooperació
amb els serveis socials de municipi,
s’han iniciat els primers expedients
de resolució contractual per falta de
pagament.
EVHA no pot eludir la seua responsabilitat social en aquest cas; l’incompliment
de les obligacions contractuals per part
d’aquestes famílies provoca un perjuí
als sol·licitants d’habitatge públic.
En 2017, s’han iniciat els primers nou
expedients de resolució contractual per
falta de pagament injustificada.
Programa de canvi del règim
contractual
En els casos d’elevada morositat en
habitatges cedits en compravenda, s’han
iniciat processos de canvi del règim de
cessió de compravenda a lloguer. Amb
aquest programa les famílies poden
continuar al seu habitatge inicial,
amb una renda ajustada a les seues
possibilitats actuals.

3. Rehabilitació de grups d’habitatges,
elements comuns i regeneració de
l’àmbit urbà en què s’insereixen, a
partir de processos participatius.
En els projectes es realitzen accions
a fi d’impulsar la participació i la
implicació de la població resident en la
transformació del grup, optimitzant la
gestió urbana i social que es realitza
amb els habitatges. Totes les actuacions
realitzades es detallen en l’apartat 08.
Conservació i manteniment d’immobles.
Pla de participació pública: Àrea de
regeneració i renovació urbana
Per al desenvolupament de les intervencions urbanes en el marc de la participació pública, en 2017 s’ha convocat els
residents dels grups a prendre part en
jornades de Participació Pública. La participació de la comunitat veïnal aporta
un ventall de patologies i suggeriments
que ajuden a completar i definir els projectes d’intervenció.
Generació d’ocupació directa i indirecta
en el desenvolupament dels PiNNs
Com a característica nova dels
plecs de licitació de les obres de
rehabilitació i millora dels elements
comuns, s’estableix l’obligació de
l’empresa adjudicatària de contractar
un percentatge de treballadors i
treballadores entre els habitants del
barri en situació de desocupació de
llarga durada.
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151 Adjudicacions d'Habitatges

4. Adjudicació d’habitatges reparats i pla
d’acompanyament social

València

Les actuacions desenvolupades evidencien la implantació d’una nova política
d’habitatge, que atén directament les
demandes socials de la ciutadania. El
conjunt d’actuacions posades en marxa
té com a objectiu final la posada a disposició dels habitatges reparats per a les
famílies amb majors necessitats.

81 Habitatges

Castelló
13 Habitatges

Gestió de la llista d’espera de
sol·licitants d’habitatge públic
Una de les funcions d’EVHA és el
manteniment i gestió de la llista d’espera
de sol·licitants d’habitatge públic, d’acord
amb el que estableix els articles 154 a
159 del Decret 75/2007.
Totes les persones sol·licitants d’habitatge són baremades provisionalment
d’acord amb les dades que figuren en la
seua sol·licitud.
Durant el 2017 s’han presentat 4.632
sol·licituds d’habitatge públic, que han
sigut baremades provisionalment i
incorporades a la llista d’espera de
sol·licitants d’habitatge.
EVHA elabora llistats per a cada municipi,
ordenats per puntuació, que serveixen de
base per als procediments d’adjudicació
dels habitatges.

Adjudicació d’habitatges reparats
En 2017 s’han adjudicat 151 habitatges
socials reparats.

Alacant
57 Habitatges

D’aquests, 17 destinats a víctimes de violència de gènere i uns altres 12 destinats a famílies que havien perdut la seua llar degut a una
execució hipotecària.
Totes les adjudicacions es realitzen en estreta col·laboració amb ajuntaments, en especial amb els seus serveis socials, per a realitzar l’anàlisi de les necessitats dels col·lectius
desafavorits, a fi de conjugar-les amb la disponibilitat d’habitatge en el municipi.
Compromís social
•

Pla d’acompanyament per a l’accés al
grup
En les noves adjudicacions d’habitatges,
s’ha incorporat el “compromís social”,
que es materialitza en un pla d’acompanyament.

Memòria Anual d’Activitats EVHA 2017

39

A través d’aquest pla, des d’EVHA es
realitza el seguiment de la família a la
seua arribada al grup d’habitatges, a fi
de facilitar-ne la inserció i generar una
adequada convivència veïnal. Es pretén
previndre la renúncia i abandó immediat
d’aquelles famílies que, tot sentint rebuig
social, s’hi veuen obligades.
•

Col·laboració especial per a la inclusió
social
Institut Valencià de les Dones
Durant el 2017, s’ha donat un major
impuls al conveni vigent amb la
Conselleria d’Igualtat, i en especial amb
l’Institut Valencià de les Dones, per a
l’adjudicació excepcional a dones en
risc d’exclusió social, entre les quals es
troben les dones víctimes de violència
de gènere. En 2017, s’han adjudicat
6 habitatges basant-se en l’esmentat
conveni.
Fundació RAIS
S’han estudiat nous programes de
col·laboració amb entitats sense ànim
de lucre, que duen a terme tasques
d’acompanyament dirigides a col·lectius
d’especial vulnerabilitat. S’han iniciat
els tràmits per a l’adjudicació de tres
habitatges a la Fundació RAIS, entitat
que tutela l’accés a l’habitatge dels
sensesostre.
Associació Àmbit
Durant el 2017 s’ha adjudicat un habitatge a l’associació Àmbit per al desenvolupament del projecte “Papallona”
dirigit a dones recluses i exrecluses
amb algun tipus de malaltia mental.

5. Coordinació de comunitats veïnals
EVHA ofereix assessorament i suport
a les comunitats veïnals i als seus
representants. Només durant el 2017
ha assistit a 907 reunions de comunitat,
on s’exerceix una labor de comunicació
a fi de reduir la morositat, fomentar la
coresponsabilitat entre els veïns i el bon
ús de les instal·lacions.
Gestió de despeses de comunitat
Des d’EVHA es gestionen els pagaments
que corresponen a la Generalitat
com a propietària dels immobles, és
a dir, les despeses extraordinàries
dels habitatges buits i arrendats, i les
despeses ordinàries corresponents als
habitatges no cedits.
Des de l’Entitat també es recolza el
funcionament de les comunitats realitzant requeriments de pagament de les
despeses de comunitat a les persones
adjudicatàries que no compleixen amb
les seues obligacions. EVHA excepcionalment n’ha d’assumir subsidiàriament
l’abonament, per a evitar greus perjuís
de funcionament o els sobrecostos que
es poden derivar de procediments monitoris. Les despeses són posteriorment
repercutides a les persones adjudicatàries dels habitatges, obligades al pagament.
En 2017, s’han tramitat pagaments per
un import pròxim a 400.000 euros i s’han
realitzat més de 1.100 requeriments a
les famílies que mantenien deutes amb
les comunitats.
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El reglament, que ha de ser aprovat per
junta, regula els detalls de la convivència
i l’adequat ús dels serveis i elements
comuns de l’edifici. Durant el 2017 es
van aprovar 43 reglaments.
Projecte socioeducatiu per a la
convivència

Grup d’Habitatges Els Palmerars
Associació veïnal del grup
d’habitatges d’Elx

Coordinació d’actuacions de millora
d’elements comuns
En els grups en què la Generalitat
disposa d’un percentatge inferior al 50%,
EVHA realitza activitats de mediació per
a l’elaboració d’actuacions de millora
d’elements comuns. Durant l’any 2017
es van dur a terme 92 actuacions.
Normes de convivència
En el 2017 es va iniciar una actuació
dirigida a dotar les comunitats veïnals
del reglament de règim interior previst
en l’article sisè de la Llei 49/1960, de
propietat horitzontal.

En 2017 es va iniciar un Projecte
socioeducatiu per a la convivència, amb
la col·laboració d’estudiants de grau en
treball social que realitzen pràctiques
universitàries en EVHA, i amb el suport
d’estudiants de la Universitat Jaume
I que realitzen tasques de voluntariat
i que resideixen en el grup. Aquest
projecte posa en valor la participació
com a eina de millora de la qualitat de
vida veïnal.
El programa pilot se centra en la
redacció d’unes noves normes de
convivència acceptades i reconegudes
per la majoria del veïnat, que promouen
la integració, el respecte als béns
públics, la coresponsabilitat, tot
potenciant el benestar social i afavorint
el desenvolupament d’actuacions de
millora de la convivència.
Campanyes de conscienciació
La convivència saludable, pacífica i
harmònica, a més de suposar un dret
per a un ús satisfactori dels habitatges
posats a disposició per part de la
Generalitat, representa una condició
fonamental perquè el grup d’habitatges
funcione adequadament.
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Grup d’Habitatges Públiques Sant Llorenç, Castelló
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Per això, de forma periòdica es
desenvolupen campanyes informatives,
a fi de conscienciar els seus habitants
de la necessitat d’una bona convivència
i de mantindre els elements comuns en
bon estat.
Expedients administratius per mala
convivència
En els casos en què els problemes de
convivència no es recondueixen, o
afecten de forma greu les comunitats,
des d’EVHA s’inicien expedients de
resolució de contracte per aquesta
causa. En 2017 s’han iniciat sis
expedients.

•

Tasques de voluntariat. En alguns
grups es disposa de la col·laboració
d’estudiants que realitzen tasques
de voluntariat a canvi d’allotjament.
Actualment està implantat en el
grup Sant Llorenç de Castelló de la
Plana, en el qual estudiants de la
Universitat Jaume I realitzen tasques de voluntariat en el barri, dins
del Programa “Pisos Solidaris”. L’eficàcia del model fa que es trobe en
fase d’estudi per a altres municipis
interessats (Alcoi, Paterna, Alacant).

6. Atenció ciutadana i altres mesures
destinades a afavorir la sostenibilitat
social
Les millores socials i materials dutes
a terme en els grups han de perdurar
en el temps. Per tant, és necessari el
desenvolupament de mecanismes que
afavorisquen la sostenibilitat, per la qual
cosa s’hi disposa de:
•

Oficines d’Atenció al Públic a
Castelló, València i Alacant en les
quals durant 2017 es van atendre
39.427 consultes.

•

Atenció personalitzada en els
grups. El personal d’EVHA que
es desplaça als grups per a fer
seguiment de les necessitats de les
famílies i les comunitats veïnals.
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Grup d’Habitatges Públiques de La Coma, Paterna
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GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGES PROPIETAT DE L’ENTITAT
Facilitat d’Accés a l’Habitatge

Habitatges en La Nucía
Vistes des d’una de les habitatges de
l’Edifici de La Nucía
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II
“Des d’EVHA es facilita l’accés de la població
als habitatges protegits a través de diversos
plans socials”

El compromís del Consell per oferir facilitats
d’accés a l’habitatge significa que des
d’EVHA també s’està atenent a segments
de la població que, sense trobar-se en risc
d’exclusió social, tenen dificultats per a fer
front als preus de l’habitatge en el mercat
lliure.
EVHA és propietària i gestiona 1.070
habitatges protegits per a lloguer i 304
en venda. La falta de política activa en
matèria d’habitatge de l’anterior Consell va
suposar que, a l’inici d’aquesta legislatura,
un alt percentatge d’habitatges estigueren
buits. Per aqueix motiu s’han creat i s’han
desenvolupat diversos plans socials, amb
l’objecte de facilitar l’accés de la ciutadania
als habitatges protegits propietat d’EVHA.
La implantació d’aquests plans socials ha
suposat que durant 2017 s’hagen subscrit
131 contractes de lloguer, que suposa
12,25% del total d’habitatges de lloguer, 48 de
lloguer amb opció a compra i 35 contractes
de venda. El que ha suposat l’ocupació del
25% dels habitatges que estaven en venda a
l’inici de 2017.

1. Plans socials per a facilitar l’accés als
habitatges protegits
Pla de lloguer assequible
A l’abril de 2016 es va posar en marxa
aquest pla per a reduir les rendes de lloguer
segons les circumstàncies econòmiques
de cada família. La seua durada va
ser d’un any. Atesos els bons resultats
obtinguts, en 2017 es va aprovar un nou
Pla de Lloguer Assequible amb efectes
de l’1 de juliol de 2017 i amb una durada
d’un any. Fins a 330 unitats familiars s’han
beneficiat d’aquesta mesura.
Pla d’ocupació d’habitatges
L’objectiu d’aquest pla és incentivar l’ocupació d’habitatges protegits que durant
anys van estar buits. Per a dur-lo a terme,
durant el 2017 s’han desenvolupat accions de difusió en coordinació amb els
ajuntaments dels municipis en què hi ha
habitatge disponible, s’han millorat i reparat elements comuns dels edificis.
S’han adoptat les mesures següents:
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•

Actualització de preus de lloguer:
Després d’estudiar la situació de
cada promoció, s’han ajustat les
rendes de 632 habitatges per a
adequar-les als nivells del mercat.
Durant el 2017 s’ha incrementat
l’ocupació d’habitatges en un 21%.

•

Adequació de rendes en contractes
vigents. Adequació de rendes al
mercat, que s’ha fet extensiva als
contractes ja existents.

•

Baixada de preus en habitatges en
venda. Adequació precisa deguda a
la situació actual de mercat.

•

Increment de períodes de carència
en contractes de lloguer. Permet
compensar en part el cost de les
altes de subministraments.

Modificació del règim d’ús
d’habitatges
Perquè puguen oferir-se en venda, lloguer o lloguer amb opció a compra, segons les necessitats de cada municipi.
En 2017, s’ha modificat el règim de 57
habitatges que ha afavorit la nova ocupació de 48.
Aplicació de criteris socials en
adjudicacions de VPO
Mitjançant resolució de 16 de juny de
2017 de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del
Territori es dota de major transparència
el procés d’adjudicació.

Edifici d’Habitatges en La Nucía
Vista general de l’Edifici d’Habitatges
inserit en la trama urbana

S‘actualitzen els criteris de valoració de
les sol·licituds d’habitatges propietat
d’EVHA, prioritzant certes circumstàncies personals i socioeconòmiques de
les unitats de convivència. Circumstàncies que es reconeixen com d’especial
protecció en la Llei 2/2017, de 3 de
febrer, de la Generalitat, per la funció
social de l’habitatge de la Comunitat
Valenciana.
2. Reinicie de les obres d’habitatges
protegits paralitzades
El Consell de Direcció de l’Entitat
de novembre de 2017 va aprovar el
reinici de les obres de huit promocions
d’habitatge protegit que van ser
paralitzades per l’anterior Consell,
amb una inversió global pròxima
als 6,3 milions d’euros. Es crearan
111 habitatges nous per a lloguer
assequible.
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Edifici d’Habitatges en La Nucía
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Edifici d’Habitatges en Castelló
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Edifici d’Habitatges en Pego
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Edifici d’Habitatges en Benipeixcar, Gandia
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54

Edifici d’Habitatges en Torrent
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Edifici d’Habitatges en La Nucía
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GESTIÓ DELSÒL
Residencial, industrial i altres actius
“La Generalitat Valenciana té la ferma voluntat d’implantar un nou model territorial i
urbanístic sostenible en la Comunitat Valenciana”

Coberts del Port de València
Estat del Cobert nº5 després del
desmantellament de les instal·lacions
ubicades en l’interior
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II
“EVHA, d’acord amb el compromís del
Consell, està materialitzant aquest canvi en
la política territorial i urbanística”

Actualment la Generalitat Valenciana
té la ferma voluntat d’implantar un nou
model territorial i urbanístic sostenible
en la Comunitat, preservant, mantenint i
conservant els valors territorials, ambientals
i paisatgístics del territori, i adequant els sòls
classificats com a urbans i urbanitzables als
necessaris per a atendre la demanda real de
sòl residencial.
En conseqüència, s’ha constatat que és molt
superior l’oferta de sòl pendent d’urbanitzar a
la demanda real existent. Aquesta desproporció entre el sòl classificat com a urbanitzable i
el realment necessari està provocant efectes
perjudicials, tant en el territori com en el medi
ambient.
Per tant, EVHA està materialitzant aquest
canvi en la política territorial i urbanística, que
persegueix una ordenació del territori i d’usos
del sòl més sostenible. Durant l’any 2017 EVHA
ha continuat amb el procés iniciat per l’actual
govern en 2015, revisant les actuacions de sòl
residencial programades, a fi de concretar-ne

la viabilitat econòmica i urbanística, estudiant
entre altres, les possibilitats de resolució
dels sectors convinguts amb ajuntaments,
les suspensions dels Programes d’Actuació
Integrades paralitzats i les cessions de la
condició d’agents urbanitzadors. Entre les
labors desenvolupades per EVHA en 2017
està:
Canalitzar la intervenció de la Generalitat en
el desenvolupament urbanístic residencial i
del sòl logístic
•

Assessorament tècnic i jurídic, i estudis de viabilitat per al desenvolupament de noves actuacions o per al
desistiment de les ja iniciades, en les
quals no hi ha sostenibilitat econòmica o mediambiental.

•

Elaboració i/o supervisió de Plans
urbanístics (Especials, de Reforma
Interior, Estudis Detall…) i estudis
complementaris
(mediambientals,
econòmics...).
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Estat de la Urbanització La Torre, València a finals de 2017
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•

Labors jurídiques vinculades a la gestió
de les escripturacions d’immobles
titularitat de la Generalitat, la gestió
de la qual està encomanada a EVHA,
pertanyents al parc públic d’habitatges.

•

Labors jurídiques destinades a regularitzar la situació cadastral i registral de
sòls, depurant jurídicament els immobles per a la seua possible posada en el
mercat.

•

Labors tècniques vinculades a obres
d’urbanització.
Destaquen els treballs duts a terme per
EVHA en el barri de la Torre de València,
vinculats a la finalització de les obres
d’urbanització. En 2017 l’actual Consell
va aconseguir desbloquejar el projecte
de finalització del projecte urbanístic
de La Torre i va reprendre unes obres
que portaven paralitzades des de l’any
2012. L’actuació comprèn un total de
més de 100.000 m² i compta amb un
pressupost de 1,5 M€. A final de 2017
ja s’havia executat quasi un 30% dels
treballs.

D’altra banda, durant el 2017 s’han dut a
terme les labors tècniques destinades a:
1. Recuperació del patrimoni públic dels
coberts del Port de València
En 2017 s’han escomès les obres de
desmantellament de la infraestructura
de l’interior dels coberts portuaris 4 i 5
que es van habilitar com a boxs per al
circuit de Fórmula 1.

Les obres es van adjudicar amb un
pressupost de 610.000 euros. No
obstant això, aquesta quantia s’ha vist
compensada en la seua pràctica totalitat
amb la revaloració de les instal·lacions i
els elements constructius recuperats.
L’empresa adjudicatària de les obres ha
abonat a EVHA un poc més de 590.000
euros. Per tant, la gestió d’aquestes
obres ha suposat un estalvi del 97% a
l’administració autonòmica.
2. Gestió d’altres actius destinats al
servei públic per mitjà de concessió
Com a part d’aquesta gestió, es du
a terme el control i seguiment de les
concessions següents:
•

Concessió de l’aparcament de
vehicles pesants de la Fonteta de
Sant Lluís, a la ciutat de València.

•

Concessió de l’aparcament de
l’Avinguda de l’Estació, a la ciutat
d’Alacant.

•

Concessió de l’Estació Marítima de
Dénia.

3. Gestió del sòl industrial-logístic
El parc Logístic de València, que es
desenvolupa en l’apartat 07. PLV, Parc
Logístic de València de la present
memòria.
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Exterior del Cobert nº5 després de la intervenció
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Interior del Cobert nº4 després de la intervenció
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VALÈNCIA

PLV

Interior d’una de les naus del Parc Logístic de València
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PARC LOGÍSTIC DE VALÈNCIA
“El Parc Logístic de València és un dels enclavaments estratègics de major projecció de
tota la Comunitat Autònoma”.

Parc Logístic de València
Imatge conceptual del PLV
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II
“El PLV és una iniciativa pública de la
Generalitat per a millorar la competitivitat
de sector del transport en la Comunitat”

El Parc Logístic de València (PLV) és
una iniciativa pública de la Generalitat
Valenciana. Presenta una ubicació
estratègica, en situar-se entre els termes
de Riba-roja de Túria i Loriguilla, pròxim a
l’aeroport de València, a 25 km del port de
València i a 90 Km del port de Castelló. Se
situa junt amb l’enllaç de l’Autovia MadridValència i l’Autopista del Mediterrani.
La gestió professional del PLV es realitza
a través de l’Entitat Urbanística de
Conservació, i sota el control públic de la
Generalitat Valenciana (a través de l’Entitat
Valenciana d’Habitatge i Sòl).
L’Entitat Urbanística del PLV és responsable
del manteniment i conservació del parc,
realitzant les tasques pertinents a través
d’empreses i personal qualificat que
s’encarreguen de tasques com la jardineria,
la vigilància, la neteja i el manteniment de
totes les àrees comunes.

El parc posseeix una superfície de més
de 700.000 m² de parcel·les, de les quals
450.000 m² estan destinades a la logística
i 250.000 m² a l’emmagatzematge i
reparació de contenidors buits.
Compta amb més de 100.000 m² de
zones verdes distribuïdes al llarg del parc.
A més de la disposició de serveis bàsics
d’abastiment, el PLV està dotat en tot el
seu àmbit d’altres serveis addicionals,
com l’abastiment d’aigua industrial,
telecomunicacions i circuit tancat de
televisió.
EVHA al llarg de 2017, ha continuat amb la
labor d’impuls realitzada pel Consell en els
últims anys, a fi de reactivar i consolidar
el procés de revitalització de l’activitat
logística i la venda de parcel·les en el PLV.
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Superfície total destinada a la logística
450.000 m²

142.000 m²

L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl,
durant l’any 2017, ha licitat i adjudicat
un total de 66.473 m² de sòl industrial
logístic:
•

M4-2, 14.698 m² de superfície
adjudicada a Indústries Yuk, SA.

•

M3-7, de 1.500 m², adquirida per
Chema Ballester, SL, a fi d’ampliar
les seues instal·lacions en el PLV.

•

M1, de 50.275 m², adquirida per
Nederval, SA, impulsors de la creació
d’una plataforma logística dedicada
al lloguer d’espais per a donar
cabuda a diferents operadors.

Sòl Adjudicat des de l’any 2015
31,56 % de la superfície total

66.473 m²
Sòl Adjudicat durant l’any 2017
14,77 % de la superfície total
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Vista Aèria del Parc Logístic de València, 2010

Vista Aèria del Parc Logístic de València, 2018
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Vista Aèria del Parc Logístic de València, 2010

Vista Aèria del Parc Logístic de València, 2018
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Interior d’una de les naus del Parc Logístic de València
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Exterior de l’oficina de l’Entitat Urbanística de Conservació en el PLV

Interior de l’oficina de l’Entitat Urbanística de Conservació en el PLV
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CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT
D’IMMOBLES

Grup d’Habitatges Públiques de La Coma, Paterna
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’IMMOBLES
Habitabilitat del parc d’habitatges
“Si vuestra obra de arte es buena, si es verdadera, encontrará su eco y se
hará su lugar...”. John Ruskin

Espai Públic en Tomás i Valent
Un dels espais corresponents al pati
d’illa del Grup d’Habitatges Públiques
de Borriana
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II
“Un dels principals objectius d’EVHA és garantir
en tot moment l’habitabilitat del nostre parc
d’habitatges”

Per a l’adequat manteniment i conservació
dels actius gestionats per EVHA, es realitzen
les actuacions següents:
1. Executar de forma contínua labors de
manteniment del parc d’habitatges:
•

Reparació
dels
habitatges
i
elements comuns, vinculades a
execucions puntuals originades
després de la presentació o
notificació d’una reclamació per part
de la persona usuària de l’habitatge,
o presentada per un altre veí o veïna
del grup, per la comunitat, o per junta
d’administració de l’edifici.

•

Rehabilitació dels habitatges recuperats pels serveis de gestió d’EVHA,
després d’una renúncia, abandó o
qualsevol altre procés, per a tornar a
dotar-les de les condicions d’habitabilitat necessàries.

•

Actuacions urgents per a impedir
l’assalt o possible ocupació en
habitatges la titularitat dels quals haja
sigut recuperada per l’administració.

•

Revisió, diagnòstic
d’ascensors.

i

manteniment

EVHA va finalitzar a mitjan 2017 una
campanya de diagnòstic dels 184 ascensors
del parc públic d’habitatges. 43 d’aquells
es trobaven fora de servei, en alguns casos
degut a reparacions pendents d’execució,
i en altres a impagaments a les empreses
mantenidores per part d’algunes comunitats
veïnals.
Després del període d’inspecció, es van
dur a terme 65 actuacions de reparació
d’ascensors, que van suposar una inversió de
més de 60.000 euros.
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Inversió en el Parc Públic d’Habitatges
5.461.481,25 €
València
3.135.498,54 €

S’han licitat i adjudicat nous
contractes marc per a la reparació
d’immobles propietat d’EVHA, que
es desenvoluparan durant els anys
2018 i 2019 per 1,8 M€.
2. Analitzar, proposar, projectar i
executar actuacions de reparació
i millora d’elements comuns i
reurbanització d’espais públics en
grups d’habitatge

Castelló
324.756,12 €

Alacant
2.001.226,59 €

Inversió en el Parc d’Habitatges Propietat d’EVHA
572.881,09 €
València
315.497,29 €

Es realitzen actuacions de millora i
rehabilitació d’elements comuns de
grups d’habitatge inclosos dins dels
Plans d’Intervenció Integral Sostenible (PiNNs). Aquestes actuacions
inclouen la millora de l’accessibilitat
i eficiència energètica dels grups.
Algunes d’elles han sigut qualificades com Àrees de Rehabilitació i
Regeneració Urbanes (ARRUs), en
el marc del Pla d’Habitatge.
En l’últim trimestre de 2017
s’han redactat els plecs per a
la contractació dels treballs de
rehabilitació dels elements comuns
dels grups de promoció pública
d’Almoradí, Monòver, Santa Pola,
Borriana, la Vall d’Uixó, Alberic,
Benaguasil i Riba-roja de Túria.

Castelló
50.177,56 €

Alacant
207.206,24 €

Durant el 2017 s’ha dut a terme la
rehabilitació de 184 habitatges del parc
públic titularitat de la Generalitat, que
per tant tornen a ser habitables. I es va
dur a terme la reparació d’un total de
127 habitatges protegits.

A més, durant 2017 s’ha redactat el
projecte del Pla d’Intervenció Urgent
(PIU) per al grup Reis Catòlics
d’Alfafar, amb un pressupost de
més de mig milió d’euros.
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Grup d’Habitatges Públiques de La Coma, Paterna
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Grup d’Habitatges Públiques Els Palmerars, Elx
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Grup d’Habitatges Públiques Sant Llorenç, Castellón
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Grup d’Habitatges Públiques de La Coma, Paterna
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Edifici d’Habitatges en La Nucía
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INNOVACIÓ
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl

Projectes europeus en què
EVHA paricipa
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II
“Durant 2017 EVHA ha participat en diverses
iniciatives per al foment de la innovació
vinculada a la funció social de l’habitatge”

El primer pas és la posada en comú de les
dades energètiques de les edificacions
dels països participants i, una vegada
analitzades, es revisaran i replantejaran
els criteris d’eficiència energètica per a
aplicar-los al grup pilot.

Durant 2017 EVHA ha participat en diverses
iniciatives per al foment de la innovació
vinculada a la funció social de l’habitatge.
Projectes europeus
EVHA, de la mà de la Direcció General
d’Habitatge i de l’Institut Valencià de l’Edificació
(IVE), participa en dos projectes d’investigació
europeus, dins de la iniciativa de la Unió
Europea H2020, per a promoure la millora de
l’eficiència energètica en habitatges del parc
públic de la Generalitat.
•

Projecte HAPPEN: EVHA participa
aportant un grup pilot d’habitatge públic de
la Comunitat. El projecte estudia l’eficiència
energètica en les edificacions dels països
mediterranis, en els quals predomina el
clima càlid. Donada la inexistència d’un
enfocament actual adaptat a aquest tipus
d’ambients, el projecte ha seleccionat
tres experiències pilot –una d’elles a la
Comunitat Valenciana– que permetran
aplicar nous criteris energètics en ciutats
d’Espanya, Itàlia, França, Grècia, Eslovènia,
Croàcia i Xipre.

EVHA compta amb un pressupost de
124.000 euros per a la coordinació i gestió
del projecte.
•

Projecte TripleA-reno: Per mitjà d’aquest
projecte es pretén aplicar mesures i hàbits
dirigits als residents dels habitatges, per a
millorar l’eficiència energètica en les seues
llars. Països com Itàlia, Hongria, Espanya,
Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i
Eslovènia participen en aquest programa.
EVHA aporta l’estudi, anàlisi i proposta
de millora de l’eficiència energètica en
un dels grups d’habitatges protegits de
la seua propietat. EVHA compta amb
un pressupost de 30.750 euros per a la
coordinació i gestió del projecte.
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Concurs
Noves Estratègies Habitacionals
D ins de l’impuls a la innovació, la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, conjuntament amb EVHA i
IVE, va convocar en 2017 un concurs per a
estudiants d’arquitectura de les universitats
d’Alacant i València, l’objectiu del qual era
la remodelació d’un habitatge de protecció
pública propietat d’EVHA.
Per mitjà del concurs ‘Noves Estratègies
Habitacionals’ es contribueix al debat, la
reflexió i l’aprenentatge sobre com ha de
ser actualment un habitatge.
Un gran nombre d’habitatges han deixat
d’ajustar-se a les necessitats vitals de
les famílies de hui, amb models d’unitats
familiars variats. L’habitatge actual ha
d’incorporar la innovació en perspectiva de
gènere, flexibilitat d’usos i equitat i diversitat
habitacional com a requisits essencials.

Lema: Redefinint el luxe
ETSAV-UPV

És necessari crear nous plantejaments
habitacionals
amb
els
quals
es
contribuïsca a generar un marc adequat,
que permeta avançar en la conciliació de
la vida laboral amb la familiar, promoure
activitats intergeneracionals, facilitar la
vida domèstica amb les noves tecnologies i
dignificar les activitats de la vida quotidiana.
El concurs es va emmarcar dins de l’espai
d’innovació de l’habitatge CaLAB impulsat
per la Generalitat, al qual es van presentar
un total de 38 treballs d’estudiants de les
escoles d’arquitectura.
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Lema: Franges per a habitar
EPS-UA
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GESTIÓ ECONÒMICA
Evolució dels resultats anuals

Edifici d’Habitatges de Pego
Detall de l’Edifici d’Habitatges de Pego,
província d’Alacant
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II
Evolució dels Resultats anuals de l'Entitat
2017

La gestió dels últims anys ha suposat una
reducció progressiva de les pèrdues de
l’Entitat. En 2014 les pèrdues superaven els
84 M€; aqueixa xifra es va reduir a 44 M€ en
2015 i a 35 M€ en 2016.

2015
2014

La reducció de les pèrdues és conseqüència
de l’esforç realitzat en diversos fronts,
fonamentalment per a ajustar els valors
assignats als actius mantinguts per a la venda
al valor de mercat i ajustar els saldos a cobrar
al valor de recuperació.

2016

Al tancament de l’any 2017 i com a resultat
de les mesures de gestió adoptades i de la
racionalització dels comptes, s’ha produït una
nova reducció, amb un resultat de 12 M€. El
que ha suposat una disminució de més del
60% respecte a l’any anterior.
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Fonts Fotogràfiques:
Joan Roig, Parc d’Habitatges Propietat d’EVHA

Carles Prats, Parc Públic d’Habitatge

